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Jaunā darba sezonā – jauns instruments
Ir augusta mēnesis, naktis ir palikušas vēsākas, bet tautas namā darbu sākuši jau pirmie pašdarbības kolektīvi: sieviešu koris
„Pērles” dalībnieces nāk ik vakaru uz mēģinājumiem, lai
varētu piedalīties Rīgas 810. gadu jubilejas koncertā „Dziesma.
Leģenda. Meistars” un amatierteātris, kurš gatavojas savai
kārtējai viesizrādei, bet oktobra mēnesī darbu sāks arī pārējie
kolektīvi.
Uzsākot jauno darba sezonu, man ir ļoti patīkamas
ziņas, beidzot Tautas namam ir savas digitālās klavieres. Maija
mēnesī Ķeguma novada dome izsludināja „Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas” projektu konkursu. Izlasot projekta
nolikumu, nolēmu, ka ir jāmēģina un jāraksta projekts digitālo
klavieru iegādei. Internetā meklējot klavieres, kuru vērtība būtu
500Ls, secinājām, ka piedāvājums nemaz nav tik liels, tāpēc
kopā ar Inesi Martinovu izlēmām, lai ir mazliet dārgākas, gan
jau pietrūkstošo naudiņu savāksim. Pateicoties Jāņa Siliņa
padomiem un ieteikumiem, projekts tika iesniegts un jūlija
mēnesī apstiprināts. Paldies viņam!! Prieks un sajūsma
izdzirdot telefona klausulē vārdus „Jums būs klavieres!”, bija
ļoti liels un neviltots. Projekts ir apstiprināts, bet nu ir vajadzīgi
vēl 99Ls līdzfinansējums. Nu ko, metu kaunu pie malas un
dodos pie SIA „Birzgale K „ valdes priekšsēdētāja Kārļa Okmaņa ar lūgumu, kaut drusciņ finansiāli atbalstīt projektu ar līdzfinansējumu,
kuru saņēmu pilnā apmērā un pēc pāris dienām 99Ls tika ieskaitīti Ķeguma novada domes ziedojumu kontā. Liels, liels PALDIES
Kārlim Okmanim par līdzfinansējumu digitālo klavieru iegādei un par atbalstu Birzgales kultūras dzīves uzturēšanā. Tā arī augusta
pirmajos datumos atvedām digitālās klavieres uz Tautas namu. Izmēģinot jauno instrumentu mūsu koncertmeistarītes acīs bija prieka
asaras un skanēja vārdi „Beidzot mums ir savs instruments!!!”
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Futbola un volejbola turnīrs
Birzgalē
6.augustā
Birzgalē
norisinājās
ikgadējais futbola un pludmales volejbola
turnīrs. Tajā veiksmīgi startēja Birzgales futbola
komanda/att./, kuri savā apakšgrupā paspēja
pārbaudīt savus un līdzjutēju nervus, spējot
tomēr lauzt spēles gaitu un rezultātu pret
Lielvārdes komandu, panākot sev vēlamo vārtu
attiecību, lai iekļūtu pusfinālā, kurā tika
pārspēta Ķeguma komanda. Finālā izdevās ar
2:0 revanšēties Lielvārdes komandai, un godam
izcīnīts uzvarētāju kauss birzgaliešu īpašumā.
Diemžēl volejbolistiem neizdevās ierindoties
pirmajā trijniekā ne vīriešu, ne mix grupās, bet
jāņem vērā apstāklis, ka volejbola laukumos
mūsējiem bija iespēja patrenēties tikai vienu
nedēļu, kad tika uzstādīts viss vajadzīgais
aprīkojums. Domājot par nākotni - Birzgalē
tagad ir veseli trīs kvalitatīvi smilšu laukumi ,
kuros turpmāk varēs pilnvērtīgi trenēties vai
vienkārši sava prieka pēc uzspēlēt visi
birzgalieši, jo pludmales volejbols ir viena no
atraktīvākajām sporta spēlēm visiem vecumiem un meistarībai. Laipni aicinu izmantot šo iespēju aktīvai brīvā laika pavadīšanai svaigā
gaisā!!!
Piebilde - otrdienās vēl jau turpinās Ķeguma novada atklātais futbola čempionāts, kurā birzgalieši pagaidām atrodas 2.vietā , un
viss atkarīgs tikai no viņiem pašiem – būs vai nebūs birzgalieši čempioni...
Vēlu veiksmi !!! Edgars Siliņš
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„Veidosim skaistu un sakoptu savu
novadu 2011".
NOLIKUMS
Konkurss „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011"
ir Ķeguma novada domes organizēts pasākums ar mērķi
• veicināt novada teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu;
• celt novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par savu
paveikto darbu;
• rosināt
labās
pieredzes,
skaistuma
izpratnes
pārņemšanu;
• izkopt novada iedzīvotāju gaumi, izdomu, dabas
skaistuma izpratni;
• pulcēt skaistāko, sakoptāko sētu, iestāžu īpašniekus un
vadītājus pieredzes apmaiņai un tālākai kvalitatīvākai
izaugsmei;
• novada iedzīvotāju informēšanai.
Konkursa norises laiks
Konkurss norit vienā kārtā no 8.augusta – 1. oktobrim.
Konkursa dalībnieki
Par konkursa dalībnieku var būt ikviens Ķeguma novada
administratīvās teritorijas iedzīvotājs, reģistrēts uzņēmums un
iestāde.
Konkursa uzdevums - izvērtēt un nominēt racionālāko
saimniekošanu
šādās grupās:
• Mana sēta (dzīvžogi, sētas u.c.);
• No senču pūralādes (amats, pieredze, prasmes);
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• Iestādes un uzņēmumi;
• Ūdens lāse (dīķi, strauti, ūdenstilpnes u.c.).
Konkursa komisija
Izveido un apstiprina Ķeguma novada dome, 5 cilvēku sastāvā
Komisijas locekļi:
Domes deputāti – Raivis Ūzuls, Līga Strauss
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Antra Binde
Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone
Sabiedrības pārstāvis Vija Jaunzema
Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un
sekretāru.
Komisija apkopo konkursa rezultātus un nodrošina iedzīvotāju
informēšanu.
Pieteikumu konkursam līdz 2. septembrim var iesniegt objekta
īpašnieks vai cita persona visos Ķeguma novada tautas namos
vai elektroniski nosūtot uz e - pastu antra.binde@kegums.lv
Ar objektiem komisija iepazīstas pēc izvēlēta maršruta un ņemot
vērā iedzīvotāju ierosinājumus.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana
Apbalvošana 2011.gada Valsts svētku pasākumā.
Komisija apbalvo labākos dalībniekus.
Komisijai ir tiesības noteikt pārsteiguma balvas.
Balvu fonds tiek veidots no pašvaldības budžeta (Kultūras un
sporta nodaļa) un sponsoru atvēlētajiem līdzekļiem. Sponsori
brīvi izvēlas pretendentus pārsteiguma balvām.
2011.gada laureāti netiek vērtēti nākamos divus gadus.
Domes priekšsēdētājs R.Ozols

Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības
nodokli „5., 6. pantu un 2010./ 2011.gada apkures sezonas reālo izdevumu tāmi,
ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
ar 2011.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā:
1. iedzīvotājiem Ls 1,07/ m2+ PVN 12% Ls 0,13= Ls 1,20/m2;
2. iestādēm un organizācijām - Ls 1,07/m2+ PVN 22% Ls 0,23=Ls 1,30 /m2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 7.jūlija domes lēmumu Nr.14,6 § „Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales
pagastā ”.

Ekskursija uz Koknesi
23.augustā Birzgales Tautas nams organizē ekskursiju maršrutā : Birzgale – Koknese – apskatāmie objekti: „Likteņdārzs”
(stādīsim arī kokus), ekskursija gida pavadībā, (ieeja un kociņu stādīšana aptuveni 2,50Ls), pēc tam Kokneses pilsdrupas un muiža gida pavadībā (ieeja aptuveni pieaugušajiem 1,00, pensionāriem, bērniem 0,50Ls), Amatu centrs „Mazā Kāpa” – ekskursijas ar
līdzdarbošanos radošajā darbnīcā, grupām iepazīšanās ar ādas suvenīru tapšanas gaitu, iespēja sev izgatavot nelielu piemiņas velti:
atslēgu piekariņu, grāmatzīmi u.c. (ieeja – 2Ls). – Birzgale. Maksa par autobusu – aptuveni 2Ls un gida pakalpojumi (samaksa
atkarībā no cilvēku skaita) .
Ekskursijai pieteikties līdz 22.augustam pa tālruni 29424612. Vietu skaits ierobežots. Izbraukšana plkst. 945 no centra.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

PAZIŅOJUMS par kandidātu pieteikšanu darbam vēlēšanu iecirkņu
komisijās 11.Saeimas vēlēšanās
Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”,
apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu Nr. 14, un gatavojoties 11. Saeimas vēlēšanām 2011.gada 17. septembrī,
Ķeguma novada vēlēšanu komisija nolemj:
1) no 2011.gada 3.augusta līdz 2011.gada 25.augustam plkst. 12.00 uzaicina pieteikt iecirkņu vēlēšanu komisiju kandidātus
uz vēlēšanu iecirkņiem Nr. 689 - Ķegumā, Nr. 690 – Rembatē, Nr. 694 – Birzgalē.
2) Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumus jāiesniedz Ķeguma novada vēlēšanu komisijai uz speciālās veidlapas (Skolas
ielā 6, Ķegumā, Ķeguma novada bibliotēkā 2.stāvā, vēlēšanu komisijas sekretārei)
Pieteikuma veidlapa pieejama:
http://web.cvk.lv/pub/upload_file/SA11/Iecirkna_komisijas_locekla_kandidata_pieteikuma_veidlapa_Latvija.pdf
Sīkāka informācija Ķeguma novada Vēlēšanu komisijā,
vai : http://www.cvk.lv/pub/public/
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Konkursi
Tiek izsludināti divi par tradīciju kļuvušie konkursi Ķeguma novadā
„Ķeguma novada lepnums 2011” un „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu
2011”.
Aicinām visus Ķeguma novada iedzīvotājus ieteikt savus kandidātus šiem
konkursiem. Visus pieteikumus „Ķeguma novada lepnumam 2011” gaidām līdz
30.septembrim, bet pieteikumus konkursam „Veidosim skaistu un sakoptu savu
novadu 2011” gaidām līdz 2.septembrim visos Ķeguma novada tautas namos vai
e-pastā: antra.binde@kegums.lv ar norādi „Ķeguma novada lepnums 2011” vai
„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011”.
Visus iesniegtos pieteikumus „Ķeguma novada lepnumam 2011” izskatīs
Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, savukārt konkursa
„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011” kandidātus izvērtēs šim
pasākumam speciāli izveidota komisija. Laureātu apbalvošana notiks Latvijas
Valsts svētkiem veltītajā pasākumā novembra mēnesī.
Plašāka informācija: www.kegums.lv
R.Reinsone

Sacensības notiek ar Ķeguma novada domes un
Birzgales pagasta pārvaldes atbalstu
2011.gada 13.augustā plkst.10.00 Birzgales pagasta sporta spēles „Trīs, četri reizē”
Birzgales darba kolektīviem un interešu grupām (komandā vismaz 3 sievietes un trīs
vīrieši) Sacensību programmā: Dvieļbols, veiklības spēles un stafetes
Sacensības notiks Birzgales stadionā

Pludmales volejbola turnīrs
6.augustā Birzgalē
Uzvarētāji MIX grupā :
1.vieta „Parādi Biksītes” (Dace
Pavlovska, Mārtiņš Strauss)
2.vieta „Magma” (Anna DuncīteOfmane , Raivis Ozoliņš)
3.vieta „Katastrofa” (Zane
Zemniece, Ričards Bērziņš)

Uzvarētāji vīriešu grupā :
1.vieta „Bluķis” (Mārtiņš
Pavlovskis, Edgars Ziediņš)
2.vieta „Ķeguma HES 1”(Kristaps
Rūde, Deivids Strazdiņš )
3.vieta „Iespējams LKP”(Artis
Bogdāns ,Māris Viļķins)
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Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī:
Cik kuram iedziedāja
Māmuliņa maziņam.
Latviešu tautas dziesma)

SVEICAM!
Janu Kreicmani un Oskaru Bērtu ar dēliņa JĒKABA
piedzimšanu!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Sveicam visus AUGUSTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

Nāc ar mani zemi art,
Un nāc ar mani maizi ēst
Un puķes sēt, un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā aizmigt, kopā nogurt
Nāc ar mani, es ar tevi.

22.jūlijā Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza
Rita Vasiļūne un Guntars Križanovskis
SVEICAM!
27. augustā Birzgales Tautas namā „Pirms pirmā
skolas zvana”
no plkst. 1800-2000 Diskotēka bērniem. Ieeja – 0,50Ls
00

00

No plkst. 22 - 03

Vēl jau augusts smaržīgas rozes
tavās rokās reibinot liek,
vēl jau svešas tev asteru skumjas,
liesmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
kas kā pīlādži debesīs zied,
pie tā zeltainā mākoņa turies,
kurā vasara nenoriet!
/K. Apškrūma/

Diskotēka pārējiem.

Līdz plkst. 23 ieeja 1Ls, vēlāk 1,50Ls

Pilngadniekus
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2011.gada 23.jūlija Tautas nobalsošanas
„Par 10.Saeimas atlaišanu” rezultāti
Birzgales pagasta vēlēšanu iecirknī Nr.694
Iecirknī nobalsojušo skaits
Balsotāju atrašanās vietā nobalsojušo skaits
Kopā
t.sk.
Balsošanas zīmes, kurās balsotāju griba nav
saprotama
Balsošanas zīmju skaits ar atbildi „PAR”

527

Balsošanas zīmju skaits ar atbildi „PRET”

31

†
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1

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma-klusums mūžu sedz.

Bilders Mārtiņš (1957)
Teivāns Eduards (1948)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem

84
90
93

Bērziņu Guntaru
Gūtmani Robertu
Baibu Initu
Vasiļūnu Andreju
Dambīti Aiju
Irbi Aldi
Poliku Rasmu
Veismani Valdu
Žvagiņu Lilitu
Sniedzi Aivaru
Bārenīti Ainu
Straumi Valdu
Kleinovski Imantu
Saksi Elgu
Baibu Jāzepu
Kreicmani Tamāru
Pormani Kārli
Bošu Elfrīdu
Klaušu Olgu
Siliņu Mariju

PAZIŅOJUMS
Sakarā ar darbinieka atvaļinājumu Publiskā interneta pieejas
punkts no š.g. 15.-28.augustam slēgts.
ld
PALDIES Inai Skolai par godprātīgo attieksmi pret darbu.
Arī par mazu naudu var veikt redzamu darbu
Kalnamuižas kapos guldīto piederīgie
ATVAINOJAMIES kapu svētku dalībniekiem par kļūdainu
informāciju „Birzgales Avīzes” jūlija numurā

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai
65034212.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2011.gada augusts

Kāda ir mūsu drošība un cik ilgi, pilnīgi brīvi
plosīsies zagļi?
Dzīvojam mēs interesantā laikā un vietā - nekādus kriminālos
seriālus nevajag skatīties, tikai ar kaimiņiem parunāt. Tāds iespaids, ka
mūsu Birzgales pagastā zagšanas notiek gandrīz vienā laidā, diemžēl seriālos
zagļus noķer un atmasko, bet reālajā dzīvē tas nav manīts, un rodas iespaids,
ka visu sāk pārvaldīt zagļi. Tiek apzagti gandrīz visi, kuriem ir jebkāds
īpašums - dārzs, mājlopi, instrumenti, tehnika, mežs. Tiek noindēti suņi,
nokautas cūkas, nozagti sīkāki mājlopi, no pagrabiem un garāžām izzagts
inventārs, instrumenti un dažāda tehnika, arī degviela, jo daudziem
saimniecībās degviela mājās ir ar rezervi - uz vietas jau to nopirkt nevar.
Daudzi apdrošina savu mantu, saņem apdrošināšanas atlīdzību un gādā visu
no jauna. Nelielā nozagtā tehnika dažos gadījumos tiek atrasta mežā, krūmos
vai tepat Birzgales centrā paslēpta, vai arī vienkārši nomesta, jo nav bijis kur likt šoreiz nozagto. Principā zagļiem
nav jau no kā baidīties, jo policija laikam ir pārslogota un bezspēcīga. Zagtās mantas, mašīnas u.c. lietas neizkūp
gaisā, bet tiek aizvestas pa ceļiem vai arī paliek paslēptas kādu brīdi Birzgales pagasta teritorijā. Nav manīts, ka uz
ceļa tiktu pārbaudītas preču pārvadājumiem piemērotas mašīnas - ko ved un uz kurieni, jo „točkās” nekad netrūkst
nelegālā produkcija. Ja mēs esam tik liels pagasts, varbūt tomēr mums ir vajadzīgs policists, kurš būtu šeit uz vietas
katru dienu, nevis reizi nedēļā, vai arī dienā tas nebūtu tik aktuāli kā tieši nakts - zagļu stundās, policijai jau noteikti
ir dati - cikos visvairāk tiek zagts.
Parunājoties ar kaimiņiem, var secināt, ka zagļi ir labi informēti par mūsu mājam, saimniecībām, mums
piederošajām lietām, bet vai mēs apzagtie arī nevarētu būt vērīgāki, acīgāki, drošāki un aktīvāki un novērot, kas
zagļus informē, sargā un sadarbojas, jo tie cilvēki nav ne dzērāji, ne muļķi, bet gan veikli un iespējams pat veiksmīgi,
bet varbūt pat laicīgi informēti un pasargāti no atmaskošanas. Piemēram: vidēja izmēra tehniku vai lopus uz rokām
neaiznes - tātad ir vismaz neliels kravas pārvadājumu transporta līdzeklis, varbūt pat aprīkots ar vinču vai „roku”.
Viss ir izplānots un tiek apzagti pat vairāki cilvēki kādā ceļa posmā. Ja piekaramā atslēga ir „pārkosta”, tātad zagļu
rīcībā ir samēra spēcīgas, profesionālas stangas plombu noņemšanai vai metāla stieņu pārkniebšanai un ar tām rīkojas
fiziski spēcīgs cilvēks, nevis panīcis „bomzis”. Zagļi nemeklē zogamās lietas, bet ir ļoti labi informēti par lietu
atrašanās vietām un saimnieku dienas un darba režīmu, tātad viņu uzdevumā darbojas novērotāji - ziņotāji, kuri par to
{iespējams} saņem nelielu atlīdzību. Zagšanas notiek arī ļoti bezkaunīgā veidā un ātri, saimniekiem pat esot mājās.
Tā kā ne zagļi, ne arī viņu ziņotāji ar savu atrašanos mūsu pagasta teritorijā un pie dažādām saimnieku ēkām nerada
aizdomas iedzīvotājos, kas viņus redz, saprotams , ka viņi tur apgrozās bieži.
Lauku mājās ir veci, neaizsargāti cilvēki, arī bērni un pusaudži paliek mājās, kamēr vecāki ir darbā. Ja tiek
apzagta blakus māja centrā vai nomalē, tas kaimiņiem dzīvošanu priecīgāku nepadara. Nevajag sapņot, ka cilvēki,
kuri ir pārkāpuši robežu un paņēmuši cita īpašumu (saimniekam redzot -nolaupījuši, vai slepus - nozaguši) apstāsies
paši. Ar attieksmi - tas jau nozaga tikai dārzeņus, malku vai bulciņu tiek veicināta visatļautība, un zaglis pamazām
iekāro un nozog arvien lielākas lietas. Ja cilvēks spēj nozagt un nogalināt lopiņu, tad citādos apstākļos nevajadzētu
rasties ilūzijai par cilvēka dzīvības vērtību, ja tiks iztraucēts zaglis viņa darbībās.
Viens ļoti gudrs un vecs cilvēks vēl pirms gadiem divdesmit teica, ka vēsture atkārtojas un pēc neatkarības
atgūšanas būs laiks, kad ziepes, cukurs un daudzas citas lietas būs uz taloniem, nevarēs dabūt apģērbu, pēc tam
sāksies ārkārtīgi lielu zagšanu un laupīšanu laiks un pilnīgi bezjēdzīgu slepkavību laiks, kad par pāris grašiem
nogalinās cilvēkus. Tikai pēc šiem murgu laikiem Latvija būs reāli brīva - atbrīvojusies no „Padomju gadu
pārpalikumiem” un sāksies normāla dzīve. Tā esot bijis arī Latvijas neatkarības iegūšanas laikā pagājušā gadsimta
sākumā, sākumā pa ielu nevarēji iet bez bažām, ka aplaupīs - kā saka „aci no pieres varēja izzagt” tā, ka nepamanīsi,
bet jau pēc laiciņa saimnieks, pārdevis govi, varēja tirgus lakumā savos ratos gulēt ar naudas piebāztu maku, kas līda
ārā no kabatas, un neviens to nenozaga. Pirms divdesmit gadiem pateiktā nākotnes notikumu secība likās smieklīga
un pat neiespējama, bet tomēr tā viss arī norisinās, talonu laikus esam
pārdzīvojuši, nu iet vaļā laupīšanas, zagšanas un citviet sākas arī bezjēdzīgas
slepkavības.
Savulaik nestrādāšanai tika noteikta kaunpilna attieksme. Tika
veicināta „saimnieka domāšana” - darīt darbu labi un kārtīgi, nekrāpties, atrast
pašam nodarbi, kas nepieciešama pašam un tautsaimniecībai, domāt par to, kā
varēs strādāt un dzīvot bērni. Pašreiz daudzi ar aizdomām skatās uz to, kurš
strādā patstāvīgi, bet nestrādāšana daudziem kļūst par goda lietu, jo dāsni tiek
maksāti pabalsti arī tiem, kas vienkārši nevēlas neko strādāt. Senāk bija kauna
lieta, ja veselīgi, spēkpilni cilvēki, laukos dzīvodami, neizaudzēja sev neko
ziemai, tagad tādi cilvēki pasaka, ka tikai idioti pa zemi rokas, jo viņi varēšot
visu nopirkt par valsts vai pašvaldība iedoto pabalstu.
Kaimiņu sarunās rodas dažādi jautājumi un apspriežamās aktuālās
tēmas, kuras varētu veidot kā rubrikas Birzgales avīzē. Vai ir iespēja likumīgi
pārbaudīt vai ziņot par kādu personu, kura nestrādā, bet dzīvo „uz urrā” -vai
tas ir zaglis, vai novērotājs un tālāk informācijas vai pasūtījumu nodevējs, ja iedzīvotājiem ir radušās šādas aizdomas.
Kā to izdarīt neapdraudot pašiem savu drošību, vai ir kāda garantija, ka policija šai personai nesniegs informāciju par
ziņotāju?
/ turpinājums

“Birzgales Avīzes” pielikums

2011.gada augusts

Braukā pa mājām „metālu uzpircēji”, staigā pa pagalmiem bez jebkāda uzaicinājuma. Būtu interesanti uzzināt kas tie
tādi, kā varētu pārbaudīt vai tiešām metālu uzpirkšana ir reģistrēta darbība, tieši tas pats ar mežiem un arī ar personām, kas
piedāvā lēti iegādāties dažādu tehniku „no rokas”.
Kā sargāt mūsu mājas, lielās un mazās saimniecības, mašīnas, mazās kūtiņas, saimniecības ēkas, darbavietas, mežus,
cirsmas, lauku mājas, dārzus, visu kas nu kuram ir dārgs un vērtīgs? Vai dažāda veida signalizācijas sistēmas jāsāk papildināt ar
dažādiem spridzekļiem un lamatām? Ja tā – varbūt profesionāli var ko ieteikt.
Gribētos zināt ne tikai no Ogres avīzes - kas pie mums atkal ir nozagts un pats galvenais vai vispār kas tiek meklēts vai
atrasts, jo tas palīdzētu sameklēt zagto mantu pircējus. Varbūt meklējot kopīgi mēs atrodam arī citur nozagtās mantas.
Atklāti jautājumi Birzgales pašvaldībai, Ķeguma novada domei, policijai, pagasta deputātiem un visiem, kas varētu
dot kādu atbildi:
1) Kur Birzgales iedzīvotājiem, bērniem, veciem cilvēkiem būtu jāziņo par kādu apdraudējumu vai aizdomīgām personām?
2} Kā sevi un savu īpašumu sargāt pēc policijas skatījuma?
3) Vai policija var kopā ar iedzīvotājiem veikt kādus reidus? Ja nedrīkst veikt pārbaudes mājās,
4) Varbūt to varētu darīt uz ceļiem?
5) Kas notiks rudenī, kad tumšo stundu būs vēl vairāk?
6) Kā varētu pārbaudīt mašīnu numurus, jo kādreiz izskatās, ka vienai un tai pašai mašīnai dienas laikā mainās numuru
zīmes?
Mums zagļi ir jānotver, jo visi saprot, ka tie ir vietējie. Cerot uz kādu padomu un darbību zagļu apturēšanā,
2011.gadā apzagtie Birzgales iedzīvotāji
P.S. Ja policija ir pārslogota un bezspēcīga, lūdzu, aiciniet palīgā iedzīvotājus!
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ES fondu programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
projekts
„ĶEGUMA NOVADA BIRZGALES PAGASTA
BIRZGALES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA”

Izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas ietaises BIO 150 ar kopējo ražību līdz 150 m3 diennaktī. Rekonstruēta vecā
kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, kas pašlaik darbojas testa režīmā. Tiks arī uzlabots piebraucamais ceļš uz attīrīšanas iekārtām.
Darbus paredzēts pabeigt 2011.gada 16.augustā.
P.Kotāns

Augustā tika uzsākta arī ELFLA Lauku
attīstības
programmas
pasākuma
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai
un
iedzīvotājiem” projekta Nr.11-04-L32100000019 „Ķeguma novada Birzgales pagasta
Rūķu
parka
estrādes
vienkāršotā
rekonstrukcija” realizācija, kuru plānots
pabeigt 2011. gada septembra mēnesī.

